Тарифи для карток ТП "Кредитний"платіжних систем MasterCard та Visa1
Тип картки (в т.ч. чип-картки)

Standard, Classic

Gold

Термін дії картки
1

Platinum

Infinite

2

до 1 року

Загальні умови:
Не тарифікується

1.1. Відкриття та річне обслуговування
Надання страхового полісу СК ЗАТ "Європейське туристичне страхування" для подорожей за кордон та клубна
1.2.
картка Priority Pass
Додаткові платіжні картки, іх відкриття та річне обслуговування:

Не надається

5

5 грн.

Electron, Classic Unembossed
1.3. Standard/Classic
Gold

30 грн.
Не надається

150 грн.

Не надається

Platinum

500 грн.

1.4. Перевипуск картки за ініціативою клієнта при втраті, пошкодженні, вилучення банкоматом, тощо9
1.5. Послуга SMS-банкінг (щомісячна абонентська плата)8

10 грн
Безкоштовно

1.6. Банківські продукти, що відкриваються безкоштовно

Вкладні рахунки Ощадний/Активний 3 міс./Активний 6 міс., картки Gift та Virtual

2

Кредитний ліміт:

2.1. Максимальний дозволений ліміт

50 000 грн

2.2. Відсоткова ставка за кредит

30% річних

24% річних
0% річних до 15 числа наступного місяця

2.3. Пільговий період
Плата за видачу кредиту (кожна операція), додатково до комісій зазначених у п. 3.1. та п. 5 (не стягується при
2.4.
здійсненні розрахунків в торгово-сервісній мережі Internet)

2.50%
5% від суми фактичної заборгованості + нараховані % за кредит

2.5. Обов'язковий щомісячний мінімальний платіж
2.6. Нарахування відсотків за недозволений кредит-овердрафт

43% річних

2.7. Нарахування відсотків по простроченій заборгованості за кредитною лінією та просроченим кредитом-овердрафтом
3

Зняття готівки:
Безкоштовно

-в мережі банкоматів ПАТ "Укрсоцбанк"

20 грн.

-в касах ПАТ "Укрсобанк"
3.1.

-в мережі банкоматів банків-партнерів згідно переліку встановленого ПАТ "Укрсоцбанк"

3 грн.

-в мережі інших українських банків та банкоматів (без врахування комісії інших банків)

1,5%+5 грн.

-в мережі закордонних банкоматів Unicredit Group
-в мережі закордонних банків та банкоматів (без врахування комісії інших банків)
3.2. Розрахунки карткою (кожна операція):

5% min 3 USD

3% min 3 USD

Безкоштовно

3.3. Проведення безготівкових розрахунків в торгово-сервісній мережі
3.4. Проведення операцій, здійснених у валюті, відмінній від валюти картрахунку (конвертація) 3

1%

3%

3.5. Запит до видачі суми коштів, що перевищує залишок коштів на картрахунку у банкоматі іншого банку
4 Поповнення рахунку (кожна операція):

0,50 USD

Готівкою через каси та банкомати (з депозитним модулем) ПАТ "Укрсоцбанк":
4.1. -при наявності картки

Безкоштовно
1% min 5 грн. max 500 грн.

-без наявності картки (в т.ч. 3-ю особою)4
4.2. Безготівкове поповнення карткового рахунку
5 Безготівкові перекази (за кожну операцію; валюта переказу повинна відповидати валюті картрахунку отримувача):

Безкоштовно

-між платіжними картками, відкритими в ПАТ "Укрсоцбанк", у національній валюті через мережу
банкоматів/кіосків, через систему SMS-банкінг
-за картками МПС Visa int. та МПС MasterCard Worldwide, у національній валюті, через мережу банкоматів
ПАТ«Укрсоцбанк» на платіжні картки МПС MasterCard WorldWide та Visa Int. інших українських банків (валюта
5.1. переказу повинна відповідати валюті картрахунку отримувача)10.
-з карткового рахунку "Ощадний+" на інший власний картрахунок в банку шляхом телефоного дзвінка в Контактцентр банку
-на власний рахунок "Ощадний+"/ "Активний" в національній чи іноземній валюті через мережу банкоматів/кіосків,
через систему SMS-банкінг
Постійне платіжне доручення по списанню коштів за реквізитами (списання іноземної валюти здійснюється
власні рахунки в ПАТ "Укрсоцбанк")- послуга SPO (за кожну операцію):
5.2. -на власні депозитні рахунки в ПАТ "Укрсоцбанк"
-на погашення кредиту/ власні рахунки та довільні реквізити в ПАТ "Укрсоцбанк" (в т.ч. на
-на довільні реквізити за межі ПАТ "Укрсоцбанк"
6 Надання інформації про залишки коштів на рахунку, в т.ч. видача виписок та довідок
Отримання інформації про залишок коштів на картрахунку:
6.1. -у банкоматі / кіоску ПАТ "Укрсоцбанк"
-через систему SMS-банкінг
Запит міні-виписки по картрахунку: в банкоматах/кіосках ПАТ "Укрсоцбанк" /через систему SMS-банкінг/систему
6.2.
UniCredit Online
Надання щомісячних виписок по картрахунку (щомісячна абонентська плата):
6.3. -в установі ПАТ "Укрсоцбанк" (в т.ч. по рахунку "Ощадний+", "Активний)

0,5% min 1грн.
0,5% min 5грн.
0,1% + 3 грн
Безкоштовно
лише на
безкоштовно
2 грн.
0,5% min 3 грн max 3000 грн

Безкоштовно
Безкоштовно

Безкоштовно

-на електронну адресу E-mail (додаткова послуга)
Надання виписки по індивідуальному запиту клієнта за довільний період в установі банку (в т.ч. по рахунку
6.4.
"Ощадний+", "Активний") не більше ніж за останній рік від поточної дати
Надання довідки про наявність/стан картрахунку за заявою клієнта, в установі банку (вноситься готівкою в касу
6.5
банку)
6.7. Надання дублікату договору про відкриття рахунку та обслуговування БПК
7

Індивідуальне
рішення

300 000 грн.

50 грн (за кожний примірник)
80 грн (за кожний примірник)
60 грн. (за кожний примірник)

Користування додатковими послугами та сервісами

7.1. Підключення до сервісу "Unicredit On-Line"
7.2. Заміна ПІН-коду в мережі банкоматів/кіосків ПАТ "Укрсоцбанк"
7.3. Запит копії документа, який підтверджує операцію по картці, крім операцій одержання готівки в банкоматі 6
Запит документа T&E Document (документ, який підтверджує операції здійсненні за ПК при оплаті прокату
7.4.
6
автомобілів, авіаквитків, готельних послуг та операцій, здійсненних під час морських круїзів)
Постановка ПК в паперовий стоп список7 (вноситься готівкою або списується Банком з картрахунку за
7.5.
розпорядженням клієнта) для карток Visa Classic/ Gold/ Platinum/ Infinite, MasterCard Standard/Gold 6
Екстрена видача картки через служби підтримки клієнтів МПС при втраті або викраденні картки за кордоном (для
7.6.
карток Visa Classic/ Gold/ Platinum/ Infinite, MasterCard Standard/Gold) 6
Екстрене отримання готівкових коштів через служби підтримки клієнтів МПС при втраті або викраденні картки за
7.7.
6
кордоном (для карток Visa Classic/ Gold/ Platinum/ Infinite, MasterCard Standard/Gold)
Не підтверджена претензія, крім операцій проведених в мережі Інтернет (списується банком з картрахунку після
проведення розслідування):
7.8. - за операціями, проведеними на теріторії України
- за операціями, проведеними за межами України6
Блокування карток:
7.9. -через Call-центр банку, через систему SMS-банкінг, через систему Інтернет-банкінг в т.ч. за ініціативою ПАТ
“Укрсоцбанк”
8 Вилучення платіжної картки банкоматом

Безкоштовно
10 грн.
5 USD

25 USD
250 USD
200 USD

50 грн.
30 USD

Безкоштовно

1

"Кредитний" надається виключно в національній валюті та для клієнтів-держателів кредитних карт, які переходять з ПАТ "UniCreditBank" на обслуговування в ПАТ "Укрсоцбанк" (як банк-правонаступник).

2

Для клієнтів, що переходять з ПАТ "UniCreditBank" на обслуговування в ПАТ "Укрсоцбанк" (як банк-правонаступник) та мають картки Platinum з встановленим кредитним лімітом 300 тис.грн. та більше.

3

Курс, за яким здійснюється конвертація операцій, проведених у валюті, що відрізняється від валюти картрахунку, встановлюється Банком на день списання коштів з картрахунку та відображається на сайті банку.

4

Без наявності картки поповнюються тільки гривневі рахунки. Поповнення рахунку у іноземній валюті, через касу банку, здійснюється за умови наявності паспорта.

5

Безкоштовний випуск та річне обслуговування карток, що випускаються клієнту на заміну діючим карткам в ПАТ "УніКредит Банк" в рамках міграції.

6

Списується Банком з карткового рахунку Клієнта. Курс, за яким здійснюється конвертація операцій, проведених у валюті, що відрізняється від валюти картрахунку, встановлюється Банком
на день списання коштів з картрахунку та відображається на сайті банку.

7
8

9

10

Строк постановки - 2 тижні за кожний окремий регіон: 1.США; 2.Канада; 3.Країни Центральної та Південної Америки; 4. Країни азіатського та тихоокеанського регіону; 5. Країни Центральної та Східної Європи, Близького
Сходу та Африки (в т.ч. Україна та всі країни близького зарубіжжя); 6. Країни Європейської Співдружності.
Якщо комісія за послугу СМС-банкінг не була сплачена протягом 180 днів (в т.ч. шляхом договірного списання коштів з карткового рахунку) всі платіжні картки за картрахунком закриваються.
Комісія сплачується шляхом договірного списання коштів з картрахунку (в т.ч. за рахунок невикористаного кредитного ліміту). Дані умови поширюються також на: комісію за 2-3рік обслуговування (продовження терміну дії
картки) та перевипуск картки. Якщо комісія за перевипуск/відкриття та річне обслуговування не була сплачена протягом 180 днів (в т.ч. шляхом договірного списання коштів з карткового рахунку) платіжна картка закривається.
По платіжним карткам, що підключені до додаткової послуги «Туристичне страхування виїжджаючих за кордон» комісія за 1-й рік сплачується в гривні, в момент оформлення картки, не залежно від валюти картрахунку.
Переказ можливий тільки між платіжними картками резидентів. Максимальна сума переказу -30 000 грн. в день

